ที่ STARK002/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
บทสรุ ปที่สาคัญ (ปี 2563 ตามงบการเงิน):
• ผลประกอบการที่สูงขึน้ จากพลังร่วมทางธุรกิจ (Business synergies) ภายหลังการเข้าลงทุนในประเทศ
เวี ย ดนาม เช่ น การรวมค าสั่ง ซื อ้ วัต ถุดิ บ การแลกเปลี่ย นความรู แ้ ละเทคนิ ค ในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิต ให้มี ต ้น ทุน ที่ ลดลงและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ สูง ขึน้ โดยเฉพาะการลดอัต ราการสู ญ เสีย ใน
กระบวนการผลิต (Scrap rate) เป็ นต้น
• รายได้หลักปรับตัวตามกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นกลุ่มสินค้า High Margin โดยรายได้หลักจากการขายสายไฟ
และเคเบิ ้ล ในปี 2563 เท่ า กั บ 16,858 ล้า นบาทหรื อ เติ บ โตประมาณ +46.2% ซึ่ ง มาจากการรับ รู ้ผ ล
ประกอบการของการลงทุนที่เวียดนาม นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีนโยบายลดการขายสินค้าที่มีมาร์จิน้ ต่า (Low
margin product) เช่น วัตถุดิบ และมุ่งเน้นกลุม่ สินค้าที่มีมาร์จิน้ สูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่ม
สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับ
โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
• Core EBITDA margin ที่ เ พิ่ ม ขึ้น เป็ นร้ อ ยละ 15.6% ในงวดปี 2563 เพิ่ ม ขึน้ จาก 9.8% ในงวดปี 2562
เนื่องมาจากการมุ่งเน้นกลุ่มสินค้า High Margin ตลอดจนการนโยบายในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิ ภาพ และการบริหารจัดการร่วมกันของกลุ่มบริษัทอย่างมีระบบ (Integrated Supply Chain
Management)
• กาไรสุทธิ (2563) เท่ากับ 1,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 124 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็ น +1,198.1% และมี
อัตราส่วนกาไร (Net profit margin) เท่ากับ 9.5% ในปี 2563 ซึง่ เพิ่มขึน้ จาก 1.1% ในปี 2562
• ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี Net Debt / Equity (ปรับปรุ ง) เท่ากับ 0.8x
• กลยุทธ์การเติบโตในอนาคต
1. มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม สิ น ค้ า High Margin เช่ น สายไฟฟ้า ประเภท Medium / High / Extra High voltage ที่ มี
ความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสายไฟสาหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Photovoltaic cable) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนการพัฒนาสายเคเบิล้ ใต้นา้ (Submarine cable)
ที่มีความต้องการที่เพิ่มขึน้ มากจากโครงการพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่
ติดตัง้ ในทะเล (Offshore wind turbine) แผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างที่ลอยอยู่ในนา้ (Floating solar)
เป็ นต้น
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2. การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
3. โอกาสในตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการส่งออกประมาณ 8.0%
จากการส่งออกประมาณ 40 ประเทศ โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากการส่งออกจะเพิ่มขึน้ เป็ น
ประมาณ 10 - 12% จากการส่งออกประมาณ 50 ประเทศ
1. สรุ ปผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ตารางสรุปผลประกอบการที่สาคัญตามงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
Core revenues (1)
Core EBITDA (2)
%Core EBITDA (3)
Net profit
%Net profit (3)

2563
16,858
2,629
15.6%
1,609
9.5%

2562
11,529
1,127
9.8%
124
1.1%

%Chg
46.2%
133.2%
n.m.
1,198.1%
n.m.

หมายเหตุ (1) รายได้หลัก (core revenues) ประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าเช่า
(2) คานวณโดย รายได้หลัก หักด้วย (i) ค่าใช้จ่ายหลัก (core costs) ได้แก่ ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการให้เช่า (ii) ต้นทุน
ในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบวกด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายพิเศษ (non-recurring
expenses)
(3) อัตราส่วนคานวณจากรายได้หลัก (core revenues)
n.m. = ไม่มีความหมายจากตัวเลขที่คานวณได้ (No Meaning)

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากการรับรูผ้ ลประกอบการของการลงทุนทีเ่ วียดนามตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2563 ส่งผลให้รายได้หลักเท่ากับ 16,858 ล้านบาทในปี 2563 หรือเติบโตประมาณ 46.2% จาก
11,529 ล้านบาทในปี 2562 นอกจากนี ้ การมุง่ เน้นกลุม่ สินค้าที่มีมาร์จิน้ สูง (High margin product)
โดยเฉพาะกลุม่ สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโต
สูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้กาไรสุทธิ ของบริษัทฯ ในปี 2563 เท่ากับ 1,609
ล้านบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 1,198% จาก 124 ล้านบาทในปี 2562
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีอานาจควบคุม TPC และ DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2563 ดังนัน้ งบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงผลการ
ดาเนินของบริษัทดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (รวม 9 เดือน) เท่านัน้
ดังนัน้ ข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไปนีถ้ กู จัดเตรียมขึน้ เสมือนว่าบริษัทฯ มีอานาจควบคุมบริษัท
ดังกล่าวที่มีนยั สาคัญตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานงวด 12 เดือน
ในปี 2562 และปี 2563 ได้อย่างถูกต้อง
หน่วย : ล้านบาท
Core revenues (1)

2563
18,012

2562
23,672

%Chg
(23.9%)

- Core revenues – สายไฟและเคเบิล้
- Core revenues – ขายวัตถุดิบ

16,598
1,414

16,921
6,751

(1.9%)
(79.0%)

Core EBITDA (2)

2,725

2,158

26.3%
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หน่วย : ล้านบาท
%Core EBITDA (3)
Net profit
%Net profit (3)

2563
15.1%
1,625
9.0%

2562
9.1%
865
3.7%

%Chg
n.m.
87.6%
n.m.

หมายเหตุ (1) รายได้หลัก (core revenues) ประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าเช่า
(2) คานวณโดย รายได้หลัก หักด้วย (i) ค่าใช้จ่ายหลัก (core costs) ได้แก่ ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการให้เช่า (ii) ต้นทุน
ในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบวกด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายพิเศษ (non-recurring
expenses)
(3) อัตราส่วนคานวณจากรายได้หลัก (core revenues)
n.m. = ไม่มีความหมายจากตัวเลขที่คานวณได้ (No Meaning)

• บริษัทฯ มีรายได้หลัก (Core revenues) เท่ากับ 18,012 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลงจาก 23,672 ล้าน
บาท หรือลดลงประมาณ 23.9% ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายลดการขายสินค้าที่มีมาร์จิน้ ต่า (Low margin
product) เช่น วัตถุดิบ และมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่มีมาร์จิน้ สูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่ม
สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อ
รองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งรายได้หลักจากการขายสายไฟและเคเบิล้ ในปี 2563
เท่ากับ 16,598 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ 16,921 ล้านบาท
• บริษัทฯ มี Core EBITDA เท่ากับ 2,725 ล้านบาท ในปี 2563 และเท่ากับ 2,158 ล้านบาทในปี 2562
หรือเพิ่มขึน้ 26.3% โดย %Core EBITDA ในปี 2563 เท่ากับ 15.1% เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 9.1% จากงวด
เดียวกันในปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่มีมาร์จิน้ สูง (High margin
product) โดยเฉพาะกลุ่ม สายไฟแรงดัน ระดับ กลางจนถึ ง ระดับ สูง พิ เ ศษ ( Medium – Extra High
Voltage) ที่มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
ดาเนินแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Lean management) มาอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียด Core
EBITDA ของบริษัทย่อยที่สาคัญ ดังนี ้
2563
Core EBITDA

ล้านบาท
1,850
468
293

PDITL
TPC / DVN
ADS

2562
Margin(1)
19.6%
9.2%
17.2%

ล้านบาท
1,056
691
165

Margin(1)
10.4%
7.6%
12.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ
(1) อัตราส่วนคานวณจากรายได้หลัก (core revenues) ที่หกั รายการระหว่างกัน

• บริ ษั ท ฯ มี ก าไรสุท ธิ เ ท่ า กับ 1,625 ล้า นบาท ในปี 2563 และเท่ า กับ 865 ล้า นบาทในปี 2562 โดย
อัตราส่วนกาไรสุทธิดงั กล่าวในปี 2563 เท่ากับ 9.0% เพิ่มขึน้ จาก 3.7% จากงวดเดียวกันในปี ก่อน
2. สรุ ปฐานะทางการเงินที่สาคัญ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด

Q4/2563
27,316
11,204

Q3/2563
25,565
12,508
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (Equity - ปรับปรุ ง)(1)
Net Debt / Equity (ปรับปรุ ง)
Net Debt / EBITDA

14,306
0.8x
3.5x(2)

13,937
0.9x
3.9x(3)

หมายเหตุ (1) ประกอบด้วยส่วนของผูถ้ ือหุน้ บวกด้วย ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (จานวน 10,542 ล้านบาท)
(2) EBITDA ปี 2563 เสมือนรับรู ผ้ ลการดาเนินงานของ TPC และ DVN เต็มปี และภายหลังการปรับปรุงการดาเนินงาน (business
integration) ซึง่ เริ่มสะท้อนในงวด 2H2563 เป็ นต้นไป
(3) ปรับเป็ นเต็มปี (Annualized) จาก EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 2563

• บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 27,316 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึน้ 1,751 ล้านบาท จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จากการเติบโตของรายได้และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีหนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด (Net interest bearing debt) เท่ากับ 11,204 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ลดลง 1,304 ล้ า นบาท จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ
มี ผลประกอบการที่ ดีขึน้ ภายหลังการเข้า ลงทุน ใน TPC และ DVN จากการน ากลยุท ธ์และแผนการ
ดาเนินการของ PDITL ที่ประสบความสาเร็จ ในการปรับลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การผลิตมาปรับใช้ในโรงงานของ TPC และ DVN ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในการเข้า
ลงทุนใน TPC และ DVN โดยเงินกูด้ งั กล่าวบางส่วนได้ถกู จัดให้เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน้ (ประมาณ 6,000
ล้านบาท) เนื่องจากเป็ นวงเงินประเภท Bridging เพื่อเข้าซือ้ กิ จการเท่านัน้ ภายหลังครบเทอมเงินกู้
Bridging ดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนเปลี่ยนเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นเงินกูร้ ะยะยาว (Long Term
Loan)
หน่วย : ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี
เงินกูร้ ะยะยาว (สุทธิ)
รวม หนีส้ ินทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หัก เงินสดและเงินฝากคา้ ประกัน
หนีส้ ินทีม่ ภี าระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด

Q4/2563
7,107
1,785
3,469
12,361
(1,158)
11,204

Q3/2563
8,532
1,056
3,409
12,997
(489)
12,508

• ตามที่บริษัทฯ เข้าทาการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
บัน ทึ ก ส่ว นปรับ ปรุ ง ทุน จากการซื อ้ ธุ ร กิ จ แบบย้อ นกลับ จ านวน 10,542 ล้า นบาท ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (TFRS 3 : Business Combination) ดังนัน้ ส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จึงไม่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริง
ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ ได้รวมรายการพิเศษดังกล่าว จะทาให้ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ปรับปรุง) เท่ากับ
14,306 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ซึ่งสะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงขอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี
อัตราส่วนหนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด ต่อ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ปรับปรุง) (Net debt
/ Equity (Adj)) เท่ากับ 0.8 เท่า
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• บริษัทฯ มีอตั ราการกูย้ ืม (Net debt / EBITDA) ของบริษัทฯ ประมาณ 3.5 เท่า ซึ่งภายหลังการมุ่งเน้น
กลุม่ สินค้า High Margin ตลอดจนการนโยบายในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการร่วมกันของกลุ่มบริษัทอย่างมีระบบ (Integrated Supply Chain Management)
โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราการกูย้ ืม (Net debt / EBITDA) ที่เหมาะสมประมาณ 2.3 - 2.5 เท่า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ
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